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دھید ادامھ ورزش بھ ھم کرونا دوران در حتی کھ است مھم  
۷۰  افراد ھمچنین بھ. کنند آغاز را خود ھای بازی و تمرینات کھ دارند اجازە ورزشی ھای تیم  صورت در(باال بھ سال

کنند ورزش بیرون فضای در توانند می)  عمومی بھداشت سازمان ھای توصیھ از پیروی  . 

 ورزش کرونا دوران در کھ داشتھاند اجازە نوجوانان و کودکان. کنند ورزش سنی ھر در افراد ھمھ کھ است مھم بسیار
 ورزشی ھای تیم در کھ بزرگساالن. کردند می ورزش نباشند ھم با ھمزمان زیادی تعداد کھ متفاوتی شکل بھ آنھا  ولی کنند

کنند شرکت مسابقات در کھ اند نداشتھ اجازە کردند می بازی مختلف . 

۱٤ تاریخ از ورزشی ھای تیم ھمھ کھ است دادە اجازە عمومی بھداشت سازمان اکنون کنند شروع را مسابقات ژوئن  . 

 پیشنھادات از برخی. است داده ارائھ عفونت شیوع کاھش چگونگی مورد در مختلفی پیشنھادات ورزش ملی فدراسیون
 از عبارتند
  باشید داشتھ نزدیک تماس اجبار، ھنگام فقط . 
  بمانید خانھ در دارید بیماری عالئم اگر. 
 باشید نداشتھ تماشاچی و. 

َ  و است تراکم پر ھای جا در عفونت بھ ابتال خطر امکان بیشترین کھ کند می اظھار عمومی بھداشت سازمان  خصوصا
 کھ بگویند خود ھواداران بھ تا اند خواستھ ھا انجمن و ھا تیم از بنابراین،متصدیان. ھستند آنجا ھا تماشاچی کھ ھنگامی

 .شود تیمی بازی ممنوعیت باعث مجدداً  است ممکن کار این انجام عدم. کنند رعایت را ھا محدودیت

 تیم. کنند سفر لزوم صورت در دارند اجازە ای حرفھ ھای  تیم. دارد وجود تفاوت آماتور ھای تیم و ای حرفھ ھای تیم بین
 است این برای این. باشد ساعت دو تا یک زیر سفر زمان فاصلھ اگر کنند سفر مسابقھ برای کھ دارند اجازە فقط دیگر ھای

 .برگردید خانھ بھ سرعت بھ بتوانید شوید بیمار اگر کھ

۷۰ افراد کنند ورزش  ھم باال بھ سال  . 

 بسیاری برخالف سوئد در. کنند ورزش باید) باشد داشتھ باالتر و سال ۷۰ھرکسی( دارند ترسن باال یا ۷۰ کھ آنھایی حتی
 .کنیم رعایت را عمومی بھداشت اداره دستورالعملھای باید ، درعوض. ندارد وجود قرنطینھ کشورھا از

۷۰ کھ ھرکسی ھمین، برای  کاری یا کند بازی کروکت  ، برود طوالنی ھای روی پیاده بھ تواند می دارد سن بیشتر یا و 
کند رعایت را دیگران با ھارا فاصلھ باید آدم ولی. دھد  انجام دارد دوست کھ خانھ از خارج در دیگری .. 

 کنید حفظ را خود فاصلھ باید  کماکان اما. کنید تازه دیدار دوستانتان از تا چند یا یک با توانید می ، ھستید خانھ از خارج اگر
 پیک بھ دوستانتان از تا دو ھمراە بھ توانید می ھمچنین شما. ندارند حضور آنجا در زیادی افراد کھ بروید جاھایی در و

کیند رعایت را ھا فاصلھ کھ صورتی در بروید نیک . 
 پایین را ریسک میتوان  ھا توصیھ مراعات با -: گوید می ، عمومی بھداشت دفتر مدیرکل ، کارلسون یوھان-

 .برد سود ھم ورزش مزایای از و نگھداشت


